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De gemeenten Midden-Groningen, Oldambt,
Veendam en provincie Groningen stellen
gezamenlijk een ruimtelijk en economisch
perspectief op voor de A7/N33-regio. Er
worden
kansen gezien voor meer
werkgelegenheid en het versterken van de
economie in dit gebied. Tegelijkertijd is de druk
op de ruimte heel groot en zijn er uitdagingen
als het gaat over bijvoorbeeld klimaat, energie,
landbouw, natuur, wonen en leefbaarheid.
Hierbij wordt goed gekeken naar de balans
tussen economie, landschap en leefbaarheid.
Eind november 2021 hebben MiddenGroningen, Oldambt, Veendam en de provincie
Groningen de eerste ideeën als perspectief
voor het gebied rondom de A7-N33 online
beschikbaar gesteld. Hierop zijn veel reacties
binnengekomen via de website stem van
provincie Groningen, telefonisch en per mail. In
februari en maart 2022 zijn er verschillende
inloopbijeenkomsten georganiseerd. Iedereen
die dat wilde kon meedenken over de eerste
aanzet van het perspectief.

Proces
Met het perspectief willen de drie gemeenten en de
provincie een richting aangeven voor de toekomst van
het gebied rond de A7/N33. Het is belangrijk dat
iedereen die dat wil in de gelegenheid is gesteld om te
reageren en hun inbreng te kunnen geven. Dat komt
de belangenafweging en besluitvorming in de
gemeenteraden en Provinciale Staten ten goede.
Voortraject
Om te komen tot een perspectief is door de vier
betrokken overheden een open planproces opgestart.
De eerste stappen hierin waren gesprekken met
verschillende
bedrijven,
inwoners
en
maatschappelijke organisaties tijdens drie workshops
in het voorjaar van 2021. De uiteenlopende reacties
van de deelnemers aan de workshops zijn door de vier
betrokken overheden uitgewerkt in het perspectief. In
november 2021 is het perspectief geplaatst op de
website stem van provincie Groningen. Dat heeft
bijvoorbeeld
ook
reacties
opgeleverd
van
maatschappelijke organisaties die aanwezig waren bij
de workshops, waarin zij aangeven dat zij zich niet in
alle punten van het perspectief kunnen vinden. Dat is
onderdeel van het open planproces.

Communicatie
Op verschillende manieren en momenten is er ingezet om mensen die dat willen de gelegenheid te geven te
reageren. Denk daarbij aan brieven, berichten in diverse streekkranten, regionale kranten, via
inloopbijeenkomsten en online via de gemeentelijke en provinciale websites en sociale media. Dit heeft veel
reacties opgeleverd, waarvoor dank!
Inloopbijeenkomsten
Naast de workshops en de mogelijkheid om te reageren via de website, telefonisch en per mail, zijn er in
februari en maart 2022 verschillende inloopbijeenkomsten georganiseerd. In totaal waren dit zeven
bijeenkomsten in Kolham, Zuidbroek, Wildervank, Winschoten en Westerlee. Circa 400 belangstellenden
hebben de bijeenkomsten bezocht. De reacties tijdens de inloopbijeenkomsten zijn te lezen op de website
van de provincie Groningen (https://www.provinciegroningen.nl/projecten/gebiedsontwikkeling-a7/n33/).
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De meeste reacties richten zich op de mogelijke
vestiging van XXL bedrijven bij Westerlee/Scheemda
en in de Tussenklappenpolder en uitbreiding van het
bedrijventerrein Rengers bij Kolham (hoofdstuk acht
van het perspectief). Ook zijn er aandachtspunten
meegegeven over het beter in beeld brengen van de
economische cijfers en thema's als "wonen",
"landbouw", "energie" en "recreatie". Daarnaast is er
gesproken over de communicatie en participatie in dit
proces en het gebrek aan vertrouwen in de politiek.
Vervolg
Momenteel worden alle reacties verwerkt en
gebundeld in een notitie, een reactienota. De
reactienota is een belangrijk onderdeel voor de
bestuurlijke en politieke belangenafweging en
besluitvorming over het perspectief. De stuurgroep
bestaat uit drie wethouders van de betrokken
gemeenten en een gedeputeerde van de provincie; zij
buigen zich over de reacties en aandachtspunten,
waarna het perspectief aangepast kan worden en er
een voorstel richting de verschillende colleges gaat.
Na behandeling in de colleges vergaderen de
gemeenteraden en Provinciale Staten hierover.

Het perspectief als bouwsteen
De definitieve versie van het perspectief die voor besluitvorming aan de
gemeenteraden en Staten wordt voorgelegd, heeft tot doel richting te
geven voor het gebied. De gemeenteraden en Provinciale Staten stellen
het perspectief vast als bouwsteen voor de omgevingsvisies. Het
perspectief is dan een onderdeel dat gebruikt wordt bij het opstellen
hiervan. Een omgevingsvisie is een integrale en langetermijnvisie van
een gemeente en/of provincie voor de hele fysieke leefomgeving van
haar grondgebied. Denk aan water, wonen, milieu, landschap, erfgoed,
gezondheid, bodemkwaliteit, mobiliteit, economie en vestigingskwaliteit. In de omgevingsvisie zegt een gemeente hoe zij het leefgebied
wil ontwikkelen en beschermen. Het opstellen hiervan doet een
gemeente of provincie samen met inwoners en ondernemers. De keuzes
aan de hand van de omgevingsvisie worden, onder de nieuwe
Omgevingswet, uitgewerkt in een omgevingsplan. Het omgevingsplan
bevat de regels voor de fysieke leefomgeving. Dit is één plan ter
vervanging van de bestemmingsplannen zoals we die nu kennen. Voor
de gemeente Veendam geldt dat er al een omgevingsvisie is opgesteld
(https://omgevingsvisie.veendam.nl). Daar is zoveel mogelijk
geprobeerd om het opstellen van het perspectief en de omgevingsvisie
op elkaar te laten aansluiten.

Zij nemen uiteindelijk een
besluit over het perspectief.
Er zijn dus nog meerdere
momenten
waarop
de
huidige versie van het
perspectief kan worden
aangepast. De verwachting is
dat behandeling in de
colleges voor de zomer van
2022 is en behandeling in
raden en Staten na de zomer.
Wanneer het perspectief en
de bijbehorende reactienota
in de verschillende colleges
zijn besproken, zijn deze
documenten voor een ieder
in te zien. Daarnaast is het
mogelijk - in de aanloop naar
de behandeling in raden en
Staten - om tijdens een
commissievergadering in te
spreken.

Vragen?
Heeft u nog vragen over deze nieuwsbrief of het vervolg? Neem dan contact op met Petra Wetterauw van de
provincie Groningen. E-mail: p.wetterauw@provinciegroningen.nl / Tel. nr.: 06 52761695.

